
 

 

 
 

Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2012-2013 
 

Inleiding 
De Wet Medezeggenschap scholen verplicht de MR elk jaar een jaarverslag op te stellen over 
de werkzaamheden van de MR. Hier volgt het jaarverslag van het schooljaar 2012-2013. 
 

De samenstelling van de MR  
De MR bestond gedurende het schooljaar 2012-2013 uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van 
het team, en 4 vertegenwoordigers uit de ouder geleding. 

Namens het team:  Cora Verhoeven 
                      José Pubben    Secretaris 

    Marianne Toonen #   Penningmeester 
    Jacqueline van der Spank  

Namens de ouders:  Tine Boes    2e Penningmeester 
    Marco Hefti     Voorzitter 
    Chantal Mennes 
    Rob Verhoeven 

# In verband met langdurige afwezigheid is Lizette de Kleijn als waarnemend vervangster 
toegetreden tot de MR. 
 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2012-2013 heeft de MR 11 reguliere vergaderingen gehad. Er zijn 4 extra 
vergaderingen ingelast met als onderwerp het voorgenomen besluit van de stichting Kans en 
Kleur ten aanzien van het 5-gelijke-dagen-model. Tevens is er 1 extra vergadering geweest 
over groepsindeling. Namens het MT is Hans Velvis, directeur De Trinoom, aanwezig 
geweest bij deze vergaderingen. De korte lijn naar het school bestuur (MT) heeft bijgedragen 
aan het efficiënter functioneren van de MR.  
De vergaderingen zijn genotuleerd door Susan van de Wetering-Seferiadis. 
 

Communicatie 
De MR heeft als medezeggenschapsorgaan de noodzakelijke behoefte te communiceren met 
vele partijen zoals MT, leraren, ouders, GMR, en OR. 
Behalve officiële contact momenten heeft de MR op informele manier contact onderhouden 
met het MT. Een van deze informele momenten is het regulier overleg tussen MT (Hans) en 
voorzitter geweest. Dit is als erg prettig en nuttig beoordeeld. Richting het team en de ouder 
geleding heeft de MR gebruik gemaakt van notulen, mededelingen in het Team-informatief 
alsook mededelingen in de digitale nieuwsbrief. Arjan Mels (ouder) heeft namens De 
Trinoom plaats genomen in de GMR, de overkoepelende MR van de Stichting Kans & Kleur 
waar net als alle andere basisscholen in Wijchen ook De Trinoom onderdeel van uit maakt. 
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Bij enkele van de MR-vergaderingen zijn toehoorders aanwezig geweest, soms vanuit 
algemene interesse maar ook wel vanwege specifieke agendaonderwerpen. 

 
Thema’s 
Het afgelopen schooljaar zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

 Jaarplanning/beleidscyclus 

Voor de sturing binnen de MR bestaat een jaarplanning die houvast geeft aan 

onderwerpen die jaarlijks terugkomen en besproken moeten worden tussen directie en 

de MR. 

   

 Dependance nieuwbouw Huurlingsedam 

In dit schooljaar is de dependance op de Huurlingsdam in gebruik genomen door De 

Trinoom als hoofdvestiging van de groepen 5 t/m 8 Jaarklas. Dit laatste heeft geleid tot 

afstemming met omwonenden tav geluidsoverlast (zowel kinderen als 

luchtbehandelingssysteem). Het in het gebouw aanwezige luchtbehandelingssysteem 

bleek teveel geluid te veroorzaken; dit is ondertussen bijgesteld. Ook blijkt het wenselijk 

om screens aan te brengen voor de ramen ivm zon en warmte. De MR monitort de 

huisvestings perikelen van dit gebouw op de voet. 

 

 Klimaatsysteem hoofdgebouw 

Tijdens een in juni 2013 gehouden quickscan van het klimaatsysteem van het 

hoofdgebouw is gebleken dat deze niet optimaal leek te functioneren. De MR zal de 

ontwikkelingen op dit gebied actief monitoren. 

 

 Verkiezing MR 

Dit jaar zijn er twee vacatures geweest voor de MR. Hiervoor hebben zich meerdere 

kandidaten aangemeld, wat heeft geresulteerd in verkiezingen. Per schooljaar 2013-2014 

nemen Monic Hermans en Marianne Toonen plaats voor een peridoe van 3 jaar.  

 

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen van de Stichting Kans en Kleur. 

Voor De Trinoom is Arjan Mels de vertegenwoordiger binnen de GMR. 

  

 Andere schooltijden 

Gedurende het schooljaar 2011-2012 kwam bij de MR het voorgenomen besluit binnen 

vanuit de Stichting Kans&Kleur ten aanzien van een 5-gelijke-dagen rooster. De MR heeft 

in deze instemmingsrecht. In het schooljaar 2012-2013 heeft de MR contact opgenomen 

met hun achterban (twee informatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden) en een 

team- en ouderraadpleging gehouden. Kort samengevat was 75% van de teamleden 

tegen, en 66% van de ouders voor. Voor de exacte verwoording van de reactie van de 

MR zie 



 

 

http://www.trinoomonline.nl/new/images/MR/2012_2013/besluit_mr_trinoom_vgdm_

2013_06_17.pdf 

Het voorgenomen besluit is uiteindelijk verworpen door de MR (4 voor, 4 tegen).  

 

 MR reglement en huishoudelijk reglement 

De MR heeft het bestaande concept MR reglement afgerond en deze is door het 

bevoegd gezag goedgekeurd. Tevens heeft de MR nu een officieel huishoudelijk 

reglement. 

 

 Website 

De MR heeft voortaan de regie over het kopje MR op de website van de school. 

 

 Verder zijn vele onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde geweest, zoals:  de 

tussenschoolseopvang, leerprestaties, begroting van de school etc. 

 
Voor een uitgebreidere toelichting op de onderwerpen verwijs ik u naar de MR-verslagen. 
Deze zijn openbaar en te raadplegen via de website van de school onder het kopje MR. 
 
 

Schooljaar 2013-2014 
In het schooljaar staan natuurlijk de jaarlijks terugkerende onderwerpen weer op de agenda. 
Dit jaar staan vooralsnog geen grote zaken op de agenda zoals andere schooltijden of 
huisvesting.   
  
November 2013 
Marco H. Hefti, 
Voorzitter MR De Trinoom 
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